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Privacyverklaring 
 
Deze verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Gert Bakker Consultancy opererend onder de 
volgende handelsnamen: 
 

• Gert Bakker Consultancy 
• Gert Bakker Fotografie 
• Gert Bakker Handelsonderneming 
• Gert Bakker Interim 

 
Gert Bakker Consultancy, gevestigd Bankastraat 33, 3312 GA te Dordrecht is verantwoordelijk voor het 
correct verwerken van uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en overige gerelateerde wet- en regelgeving. 
 
Contactgegevens 
 
Gert Bakker Consultancy 
Bankastraat 33 
3312 GA  Dordrecht 
Nederland 
 
Internet: www.gert-bakker.nl 
E-Mail: info@gert-bakker.nl 
Telefoon: +31 619527550 
KvK-nummer: 82795177 
BTW-nummer: NL003731452B54 
 
Doel en grondslag van de gegevensverwerking 
 

Gert Bakker Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor u 
deze heeft verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens 
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;  

De gegevens die door u verstrekt zijn worden gebruikt voor de volgende zaken: 
 

• Het offreren van diensten en/of producten. 
• Het aangaan van een overeenkomst in de breedste zin van het woord. 
• Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden. 
• Het voorbereiden en uitvoeren van overeenkomsten. 
• Het verkrijgen van toestemming. 
• Een gerechtvaardigd belang. 
• Administratieve doeleinden. 
• Om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. 
• Het kunnen informeren over wijzigingen in mijn dienst- en productportfolio. 

 
 
 
De gegevens die ik verwerk kunnen de volgende zijn: 
 

• Voorletters, voornaam en achternaam. 
• Geslacht. 
• Geboortedatum. 
• Adres (straat, nummer, postcode, woonplaats, land). 
• Telefoonnummer(s). 
• E-mailadres. 
• Bankgegevens. 
• Locatiegegevens waar de opdracht plaatsvindt. 
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• IP-adres. 
• Internetbrowser en type apparaat. 
• Overige door u aangegeven informatie die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht. 
• In het geval van een fotografie-opdracht, de originelen van alle gemaakte foto’s. 
• Gegevens die u heeft ingevuld op een socialmedia-account. 
• Gegevens die u via een digitaal of fysiek visitekaartje heeft afgegeven. 

 
Verwerking bijzondere persoonsgegevens 
 
Gert Bakker Consultancy verwerkt geen zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Denk daarbij aan 
gegevens over geloof, etniciteit, strafrechtelijke feiten en gezondheid. 
 
Jeugdigen 
 
Het is niet de intentie om gegevens van minderjarigen (met name jongeren onder de 16 jaar) te 
verzamelen. Het invullen en verzenden van het contactformulier op de website www.gert-bakker.nl 
betekent dat u akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens. Dit staat ook vermeld bij het 
betreffende formulier. 
Het is voor mij vooraf niet mogelijk te controleren of een websitebezoeker toestemming heeft, dan wel 
de leeftijd heeft die vereist is om een overeenkomst met mij aan te gaan. Ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger zou ik willen aanraden betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun 
kinderen en ze te helpen met het voorkomen van ongeoorloofde verzameling van gegevens.  
Heeft u het idee dat dit onbedoeld toch wel gebeurd is neem dan contact op via info@gert-bakker.nl 
met het verzoek om de informatie te verwijderen.  
Binnen drie weken kunt u dan een inhoudelijke reactie van mij terugverwachten. 
 
Social Media 
 
Als u gebruik maakt van social mediaknoppen op mijn website www.gert-bakker.nl ligt de 
verantwoordelijkheid voor het privacybeleid bij de desbetreffende aanbieder van de dienst die erachter 
zit. U kunt op de website van de betreffende aanbieder terugvinden wat hun privacybeleid is, let op dat 
dit regelmatig verandert dus het advies is; controleer dit regelmatig zelf. 
 
 
Bewaartermijn gegevens 
 
Gert Bakker Consultancy bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
kunnen realiseren waarvoor ik de gegevens heb verzameld.  
De gegevens die ik bewaar zijn de gegevens die benodigd zijn vanwege de fiscale bewaarplicht van 
zeven jaar. Heel specifiek gaat het om de NAW-gegevens die nodig zijn voor levering en facturatie van 
diensten en goederen.  
 
 
Gegevens delen met derden 
 
Gert Bakker Consultancy deelt geen gegevens van u met derden.  
Uitzonderingen kunnen zijn:  
 

• Onderaannemers die deze informatie nodig hebben om de overeengekomen werkzaamheden uit 
te voeren of goederen te leveren. De verantwoordelijkheid voor het correct verwerken van jouw 
gegevens blijft bij Gert Bakker Consultancy. De borging vindt plaats in de vorm van een 
bewerkersovereenkomst met de onderaannemer om zo hetzelfde niveau van databescherming 
te garanderen.  

• Met partijen die buiten de EU gevestigd zijn worden geen gegevens gedeeld. 
• De eerdergenoemde NAW-gegevens voor de facturatie worden enkel gedeeld (inzage) met een 

externe boekhouder. Dit in het kader van de belastingaangiftes. 
• Indien u mij expliciet schriftelijk verzoekt deze gegevens namens u te delen met een 

belanghebbende. 
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Uw rechten 
 
U heeft altijd het recht om de over u verzamelde gegevens in te zien, te laten corrigeren of in zijn 
geheel te laten verwijderen.  
U heeft het recht de door mij verzamelde gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of aan een 
door u aangewezen partij. 
U heeft te allen tijde het recht uw recht van toestemming van de gegevensverwerking in te trekken. 
Bij vragen kunt u mij een e-mail sturen via info@gert-bakker.nl   
Om zeker te zijn dat de persoon zelf de aanpassingen vraagt heb ik dan een kopie van uw 
identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) nodig.  
Ter bescherming van uw privacy is het van belang dat u de foto, het BSN-nummer en de strook met 
nummers onleesbaar hebt gemaakt.  
Binnen drie weken kunt u dan een inhoudelijke reactie van mij terugverwachten.   
 
De Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl waakt over uw en mijn 
privacy. U kunt desgewenst ook zelf direct bij hen een klacht indienen 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-
meldpunt-privacy. 
 
     
Beveiliging 
 
Gert Bakker Consultancy heeft beveiliging van uw gegevens als prioriteit. Derden hebben in principe 
geen toegang, daar waar dat wel noodzakelijk is geldt een geheimhoudingsplicht. Er wordt dagelijks 
een back-up gemaakt van alle gegevens, teneinde verlies door technische incidenten te voorkomen. 
Gert Bakker Consultancy heeft de nodige technische en procedurele maatregelen genomen om dit te 
garanderen. Mocht u ondanks de maatregelen het idee hebben dat er een beveiligingsprobleem is of 
sprake van misbruik dan kunt u contact met mij opnemen via info@gert-bakker.nl. Binnen tien 
werkdagen kunt u dan een inhoudelijke reactie van mij terugverwachten.   
 
 
Vragen 
 
Bij alle vragen die u verder heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gert Bakker 
Consultancy kunt u mij een bericht sturen via info@gert-bakker.nl. Binnen drie weken kunt u dan een 
inhoudelijke reactie van mij terugverwachten.  
 
 
Wijzigingen 
 
Gert Baker Consultancy behoudt zich het recht voor om het beleid en de privacyverklaring aan te 
vullen of te wijzigen. 
 
 
Deze verklaring is in werking getreden op 1 mei 2021, het betreft versienummer 202101.  
 
 
 
 
 


